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Hiába működik több más tele-
pülésen, és hiába találta rend-
ben első fokon a Hargita megyei 
törvényszék: a marosvásárhelyi 
ítélőtábla döntése szerint tör-
vénytelen a székelyudvarhelyi 
önkormányzat babakelen-
gye-programja. Az újszülöttek 
után járó támogatás kezdemé-
nyezői rendkívül csalódottak.

 » KOVÁCS ESZTER

T öbb halasztás után végül helyt 
adott a Hargita megyei prefek-
túra fellebbezésének a maros-

vásárhelyi ítélőtábla: arra kötelezik a 
székelyudvarhelyi önkormányzatot, 
hogy vonja vissza az újszülöttek tá-
mogatására vonatkozó határozatot. 
Csalódottak a kezdeményezők, fő-
ként annak tükrében, hogy a Széke-
lyudvarhelyen babakelengye-prog-
ramként ismert projekthez hasonló 
kezdeményezés az országban már 
több helyen működik, legutóbb idén 
áprilistól Marosvásárhelyen is beve-
zették. „Nagyon csalódott vagyok, 
de főként azt sajnálom, hogy a szé-
kelyudvarhelyi fi atal családok nem 
lehetnek a haszonélvezői ennek a 
programnak” – mondta el a Székely-
honnak Lőrincz Edit önkormányzati 
képviselő, a családtámogatási prog-
ram kezdeményezője.

Csíkban elfogadták, 
Vásárhelyen már nem
Az ügyben a végső döntést a múlt 
héten mondta ki a marosvásárhelyi 
ítélőtábla, miután a Hargita megyei 
törvényszék korábbi döntését meg-
fellebbezte a prefektusi hivatal. „Az 
első kedvező, csíkszeredai döntés 
után reménykedtünk. Felfoghatat-

lan, hogy pont a marosvásárhelyi 
bíróság döntött ellenünk, holott 
Marosvásárhelyen áprilisban azo-
nos programot indítottak el, és 
abban senki sem talált semmi ki-
vetnivalót” – hangsúlyozta a kezde-
ményező.

A programra vonatkozó első ha-
tározattervezetet maga Lőrincz 
Edit állította össze, ezt azonban 
akkor nem fogadta el a megye pre-
fektusa. Később Lukácsi Katalin 
ügyvéd írta át a tervezetet, amely 
lényegét illetően nem változott, 
de az indoklását már törvényes 
alapokra helyezte a szakember. 
„A Hargita megyei törvényszék el-
fogadta az indoklásunkat, tehát 
törvényesnek, helyállónak találta 
a határozat felépítését. Ezért re-
ménykedtünk, hogy a marosvásár-
helyi bíróságon is esélyünk lehet” 

– jegyezte meg Lukácsi Katalin. 
Hozzáfűzte: az ítélőtábla indoklá-
sát egyelőre még nem kapták meg 
(a döntés kimondása után erre 30 
napja van a táblabíróságnak), ezért 
azt sem tudni jelenleg, hogy ponto-
san miért tartják törvénytelennek 
a székelyudvarhelyi kezdeménye-
zést. Az indoklás kiközlése után 
pedig Székelyudvarhely képvise-
lő-testületének vissza kell vonnia 
erre vonatkozó határozatát.

„Nagyon várjuk az indoklást, de 
őszintén nem tudom, hogy újrakez-
deném-e. A székelyudvarhelyi csa-
ládok megérdemelnék, ellenben 
azt sem szabad elfelejteni, hogy 
már helyi szinten voltak olyanok, 
akik ellenezték a programot. Az 
önkormányzati képviselőtársaim 
támogatását viszont köszönöm, hi-
szen ők első perctől egy emberként 
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Sutba dobták a babakelengye-programot
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kiálltak mellettem” – hangsú-
lyozta Lőrincz Edit.

Nem alanyi jogon járt volna
A babakelengye-program révén 
egyszeri pénzbeli támogatásban 
részesültek volna a Székelyud-
varhelyen világra jött, székelyud-
varhelyi származású újszülöttek. 
Az első gyermek születésekor 
500, a másodikénál 650, míg a 
harmadikénál 800 lejes segítsé-
get kaphattak volna a családok. 
Hasonló program az ország több 
településén működik (többek 
közt Bukarestben és immár Ma-
rosvásárhelyen is), és eddig a 
székelyudvarhelyi volt az egyet-
len, amelynek törvényességét 
megvétózta a megyei prefektusi 
hivatal. A kezdeményezést iránt 
nagy volt az érdeklődés, hiszen 
az érintett családok pontosan ab-
ban az időszakban juthattak vol-
na hozzá a támogatáshoz, amikor 
a legnagyobb szükségük van rá: a 
tapasztalat ugyanis azt mutatja, 
hogy az újszülött világra jövete-
le után akár két-három hónapot 
is várni kell az első gyermekne-
velési támogatás utalásáig. Erre 
a célra Székelyudvarhely már a 
tavalyi költségvetésből elkülö-
nítette a szükséges összeget. A 
támogatás azonban nem alanyi 
jogon járt volna: a kritériumok 
között szerepelt, hogy a család-
nak székelyudvarhelyi lakcíme, a 
szülőknek stabil munkaviszonya 
legyen, illetve ne legyen adótar-
tozásuk, valamint kórházi iratra 
is szükség van, amely azt igazol-
ja, hogy az anya valóban hazavit-
te az újszülöttet. A program ked-
vezményezettje (az eddigi éves 
statisztikákat alapul véve) évente 
mintegy háromszáz kisbaba és 
azok családja lett volna.

 » „Nagyon 
várjuk az indok-
lást, de őszintén 
nem tudom, hogy 
újrakezdeném-e. 
A székelyudvar-
helyi családok 
megérdemelnék, 
ellenben azt sem 
szabad elfelej-
teni, hogy már 
helyi szinten 
voltak olyanok, 
akik ellenezték 
a programot” – 
hangsúlyozta 
Lőrincz Edit.

Sírhatnak. Az udvarhelyi csecsemők szülei nem kaphatnak egyszeri támogatást

 » SIMON VIRÁG

Ú jra napirendre tűzték a refor-
mátus egyház és a marosvá-

sárhelyi polgármesteri hivatal 
közötti ingatlancserét, amely – lap-
családunk múlt heti cikkét követő-
en – nagy port kavart a városban. 
Egyes képzőművészek aláírásokat 
gyűjtenek, így tiltakozva a csere 
ellen. Mint azt elsőként megír-
tuk, a marosvásárhelyi református 
gyülekezeteket tömörítő marosvá-
sárhelyi református egyházközsé-
gek kuratóriuma azt kérte a helyi 
önkormányzattól, hogy egyezzen 
bele egy ingatlancserébe. Az egy-
ház felajánlotta a Makariás-ház 
hátsó udvarát és épületeit, cseré-
be pedig a Bolyai Farkas Gimnázi-
umnak és Református Kollégium-
nak helyet adó épülettel szembeni 
ingatlant, a volt vármegyeházát 
kérte. A cseréről szóló határozat-
tervezetet Magyary Előd nyújtotta 
be az önkormányzatban. A múlt 
csütörtökre összehívott tanácsü-
lést elnapolták, többek között arra 

hivatkozva, hogy egyes, napirend-
re tűzött határozattervezetek nem 
voltak elegendő időt közvitán. 
Az egyik ilyen kezdeményezés épp 
az ingatlancseréről szólt. Csiki 
Zsolt, az RMDSZ frakcióvezetője azt 
nyilatkozta, csak a sajtóból értesült 
arról, hogy Magyary Előd benyúj-
totta ezt a tervezetet, a fontos kez-
deményezés nem volt kellőképpen 
előkészítve.

Nyílt levélben tiltakoztak
Közben a marosvásárhelyi reformá-
tus egyházközségek kuratóriuma 
nyílt levélben fejezte ki mély fel-
háborodását amiatt, hogy a tanács 
elnapolta ennek a fontos kérdésnek 
a megvitatását és megszavazását. 
„Értetlenségünket fejezzük ki, hogy 
egy ilyen súlyú, korszakalkotó ké-
rést az RMDSZ-frakció elnapolásra 
javasolt, épp egy olyan időszakban, 
amikor az anyagi fedezet is meglen-
ne a terv kivitelezésére” – áll a Hen-
ter György kuratóriumi elnök által 
is aláírt levélben. Ugyanis, mint a 
tájékoztatásból kiderül, az Erdélyi 

Református Egyházkerület vállalta, 
hogy a volt vármegyeházát rendbe 
teszi, és a református kollégium, 
illetve a Bolyai elemi osztályainak 
rendelkezésére bocsátja. 

A művészek is meglepődtek
Közben nemcsak a marosvásárhe-
lyi RMDSZ-frakciót, hanem a volt 
vármegyeházában jelenleg dolgozó 
művészeket is meglepte az ingat-
lancseréről szóló határozatterve-
zet. Mint a képzőművészek Maros 
megyei egyesületének elnöke, 
Mana Bucur elmondta, több mint 
húsz alkotónak van itt műterme, 
a művészek az elmúlt harminc év-
ben nagyon sok javítást végeztek 
az épületen. Ők is a sajtóból érte-
sültek erről a tervről, és aggódnak, 
hogy mi lesz a sorsuk. Online alá-
írásgyűjtést is indítottak, így is til-
takozva az ellen, hogy őket senki 
nem kérdezte meg, nem értesítette 
a tervezett cseréről.

Az biztos, hogy a múlt csütörtö-
kön elnapolt tanácsülést e hét csü-
törtökére újra összehívták ugyan-

azokkal a napirendi pontokkal, 
vagyis ismét szerepel a határozat-
tervezetek között a vitatott ingat-
lancsere kérdése. 

Úgy tudjuk, hogy még egyeztetések 
zajlanak az RMDSZ és a református 
egyház között: mindkét fél keresi a 
megfelelő megoldást.

Ellenzik a képzőművészek a marosvásárhelyi ingatlancserét
 » Csiki Zsolt, az 

RMDSZ frakció-
vezetője csak a 
sajtóból érte-
sült arról, hogy 
Magyary Előd 
benyújtotta a 
tervezetet.

A Bolyai utcai volt vármegyeházát szeretné az egyház




